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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 
ENERGIA ELÉTRICA. INTERRUPÇÃO DO 
SERVIÇO. IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DA 
UNIDADE NÃO DEMONSTRADAS. AUSÊNCIA DE 
NOTIFICAÇÃO PRÉVIA DA ALEGADA 
NECESSIDADE REGULARIZAR O MEDIDOR. DANO 
MORAL CONFIGURADO.  
Considerando que não restaram demonstradas as 
irregularidades apontadas no medidor de energia 
elétrica da unidade consumidora, tampouco de que foi 
a consumidora previamente notificada das sustentadas 
irregularidades, culminando com a suspensão do 
serviço de energia elétrica, que só veio a ser 
restabelecido por força da medida judicial, deve ser 
reconhecido o direito da consumidora a ser indenizada 
pelos danos morais sofridos. 
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. 
O valor a ser arbitrado, deve atender a reparação do 
mal causado e deve servir como forma de coagir o 
ofensor para que não volte a repetir o ato. Desse 
modo, deve ser mantido o quantum indenizatório. 
DESPROVIDO O APELO. 
 

APELAÇÃO CÍVEL 
 

SEXTA CÂMARA CÍVEL 

Nº 70038957775 
 

COMARCA DE SEBERI 

RIO GRANDE ENERGIA S/A  
 

APELANTE 

MARIA DE LOURDES BATISTA 
DUARTE  
 

APELADO 

 

A CÓR DÃO  

 

Vistos, relatados e discutidos os autos.  

Acordam os Desembargadores integrantes da Sexta Câmara 

Cível do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em desprover o 

apelo. 

Custas na forma da lei. 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

Participaram do julgamento, além do signatário, os eminentes 

Senhores DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) E DES. 

NEY WIEDEMANN NETO. 

Porto Alegre, 26 de maio de 2011. 

 
 

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG,  
Relator. 

 

R E L AT ÓRI O  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

RIO GRANDE ENERGIA S/A-RGE, apela da sentença que 

julgou procedentes os pedidos contidos na ação indenizatória ajuizada por 

MARIA DE LOURDES BATISTA DUARTE. 

A sentença (fls. 49/53), confirmou a antecipação liminar de 

fls.22/23, e, condenou a ré no pagamento em favor da autora do montante 

de R$5.000,00, a titulo de dano moral, valor que deverá ser corrigido, pelo 

IGP-M, a contar desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a 

contar da citação. 

Em suas razões (fls.55/71), afirma que a própria autora afirma 

que em contato com a concessionária foi-lhe esclarecido os motivos da 

suspensão, estando assim cientificada a seu respeito. Assevera que o artio 

90 da Resolução nº 456/2000 da ANEEL, foi equivocadamente aplicado, em 

razão de que ele prevê em casos de inadequações técnicas, a 

concessionária poderá efetuar o corte de imediato, pois poderá causar riscos 

aos demais consumidores do serviço. Relata que quanto a não comprovação 

de que a unidade consumidora apresentada irregularidades, não é verídica, 

pois nas telas do sistema anexadas, comprovam que há informações acerca 

da irregularidade, de que o poste de sustentação dos cabos de energia 

elétrica responsável pela entrega de energia da residência do consumidor 
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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 

PODER JUDICIÁRIO 
TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

estava a mais de 70 metros da rede elétrica e que a distância máxima 

permitida é de 30 metros. Suscita não haver ato ilícito que enseja dano 

moral. Argui que o quantum indenizatório deve ser revisto para que não gere 

enriquecimento ilícito da autora. Pede a reforma da sentença, ou, 

alternativamente a redução do quantum indenizatório. 

O apelo foi recebido apenas no efeito devolutivo (fl.73). 

Não tendo sido ofertadas as contrarrazões apenas pela ré, 

subiram os autos a esta Egrégia Corte. 

Vieram-me os autos aptos para julgamento. 

Registro, por fim, que tendo em vista a adoção do sistema 

informatizado, os procedimentos para observância dos ditames dos arts. 

549, 551 e 552, do CPC foram simplificados, mas observados na sua 

integralidade. 

É o relatório. 

V O TO S  

DES. ARTUR ARNILDO LUDWIG (RELATOR) 

Ilustres Colegas. 

Em que pese as alegações da requerida no sentido de que a 

suspensão do serviço de energia elétrica se deu de forma regular, tenho que 

a prova contida nos autos não corrobora com as suas sustentações. 

A alegada falta de condições técnicas nas instalações elétricas 

do requerente não restaram demonstradas de forma devida, pois afora o 

documento de fls 13 e 20., acostado pela autora, a requerida trouxe a tela do 

seu sistema (fl.28), que contém a informação de que o medidor estava a 70 

metros da rede elétrica. Porém, não há nenhuma comprovação de que o 

medidor estava irregular, ou, que, a autora foi notificada acerca de qualquer 

irregularidade. 
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Igualmente, diverso do afirmado pela companhia não há prova 

da prévia notificação da suspensão dos serviços em razão das 

irregularidades que teriam sido detectadas. Ao contrário, foi interrompido o 

abastecimento da energia elétrica, sem ao menos ser oportunizado à 

consumidora regularizar a situação.  

Conclui-se, portanto, que a interrupção do serviço deu-se de 

maneira arbitrária, sem apontar previamente e precisamente os defeitos no 

medidor da unidade consumidora. 

Portanto, correta a sentença ao reconhecer o abalo decorrente 

da suspensão indevida do serviço de energia elétrica. 

Os fatos noticiados, certamente, atingiram à órbita moral da 

parte autora, afetando-a no seu íntimo, tranquilidade e sossego, pois teve o 

serviço de energia elétrica interrompido, sendo ele restabelecido apenas 

quando do cumprimento da determinação judicial.  

Não há dúvida de que a circunstância que lhe causou imenso 

constrangimento.  

Percebe-se, pois, configurado, de forma inquestionável, o dano 

moral, sendo desnecessária, neste caso, a comprovação específica do 

prejuízo, pois o dano se extrai a partir da verificação da conduta, estando 

nesse sentido a lição de Sérgio Cavalieri Filho: 

“Entendemos, todavia, que por se tratar de algo 

imaterial ou ideal, a prova do dano moral não pode ser 
feita através dos mesmos meios utilizados para a 

comprovação do dano material. Seria uma demasia, 
algo até impossível, exigir que a vitima comprove a 
dor, a tristeza ou a humilhação através de 

depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela 
como demonstrar o descrédito, o repúdio ou o 
desprestígio através dos meios probatórios tradicionais, 

o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 
irreparabilidade do dano moral em razão de fatores 
instrumentais. 
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Neste ponto, a razão se coloca ao lado daqueles que 
entendem que o dano moral está ínsito na própria 
ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. Se a 
ofensa é grave e de repercussão, por si só justifica a 

concessão de uma satisfação de ordem pecuniária ao 
lesado. Em outras palavras, o dano moral existe in re 
ipsa; deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, 

de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 
demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção 
natural, uma presunção hominis ou facti, que decorre 

das regras de experiência comum.” (Programa de 
Responsabilidade Civil, 5ª ed., Malheiros, 2004, p. 

100/101). 

A indenização, no caso, deve ter um caráter preventivo, com o 

fito de a conduta danosa não voltar a se repetir, assim como punitivo, 

visando à reparação pelo dano sofrido. Não devendo, contudo, se 

transformar em objeto de enriquecimento ilícito devido à fixação de valor 

desproporcional.  

Relativamente à fixação do quantum a ser indenizado, deve-se 

levar em consideração o atendimento do binômio: compensação à vítima e 

punição ao ofensor. Saliento, ainda, que deve ser considerada a condição 

econômicas do agente, bem como a gravidade da falta cometida. De outro 

lado, proporcionar à vítima uma compensação pelo dano sofrido. 

O entendimento da doutrina pátria, quanto ao arbitramento do 

dano moral, expõe: 

“... E tal é o caso do dano moral. Não há, realmente, 
outro meio mais eficiente para se fixar o dano moral a 
não ser pelo arbitramento judicial. Cabe ao juiz, de 
acordo com seu prudente arbítrio, atentando para a 
repercussão do dano e a possibilidade econômica do 
ofensor, estimar uma quantia a título de reparação 
pelo dano moral.”1 

 

Maria Helena Diniz, ao lecionar sobre o dano moral, refere que: 

 

                                            
1
 CAVALIERI FILHO, Sérgio. PROGRAMA DE RESPONSABILIDADE CIVIL. 2ª ed. São 

Paulo: Malheiros, 1998, p. 80. 
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“Na avaliação do dano moral, o órgão judicante deverá 
estabelecer uma reparação eqüitativa, baseada na 
culpa do agente, na extensão do prejuízo causado e 
na capacidade econômica do responsável. 

Na reparação do dano moral, o magistrado determina, 
por eqüidade levando em conta as circunstâncias de 
cada caso, o quantum da indenização devida, que 
deverá corresponder à lesão e não ser equivalente por 
ser impossível tal equivalência. (Indenização por Dano 
Moral. A problemática jurídica da fixação do quantum, 
Revista Consulex, março, 1997, p.29-32) 

 

Não merece, portanto, prosperar o pedido de redução do 

quantum indenizatório. 

Ante o exposto, nego provimento ao apelo. 

         mmb 

 
DES. NEY WIEDEMANN NETO (REVISOR) - De acordo com o(a) 

Relator(a). 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA (PRESIDENTE) - De acordo com 

o(a) Relator(a). 

 

DES. LUÍS AUGUSTO COELHO BRAGA - Presidente - Apelação Cível nº 

70038957775, Comarca de Seberi: "DESPROVERAM O APELO.UNÂNIME." 

 
 
Julgador(a) de 1º Grau: MARCO AURELIO ANTUNES DOS SANTOS 


